
 

NOORTE EESTI KEELE JA KULTUURI LAAGRID 2016  

OSALEJATE TAGASISIDE  

 

1. Kas sa tunned, et õppisid selle projekti käigus midagi uut? (jah kindlasti ja veidi vastanute hulk) 

 

2. Kas sa tunned, et selle projekti tulemusena tahad sa Eestist rohkem teada? 

 

Kõik vahetused kokku 

90%

I vahetus 

97%

II vahetus

91%

III vahetus 

100%

IV vahetus 

100%

Kõik vahetused kokku 

89%

I vahetus 

96%

II vahetus

83%

III vahetus 

93%

IV vahetus 

90%



 

3. Kas sa tunned, et sa said oma ideedega sellesse projekti panustada? (jah kindlasti ja veidi 

vastanute hulk) 

 

 

 

4. Kas sa arvad, et see projekt on sulle tulevikule mõeldes kasulik? (jah kindlasti ja veidi vastanute 

hulk) 

 

 

 

Kõik vahetused kokku 
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97%

IV vahetus 
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5. Kas sa tunned, et sinu eesti keele oskus on arenenud? (jah kindlasti ja veidi vastanute hulk) 

 

 

6. Kas sa soovitaksid sellist projekti oma sõpradele? (jah kindlasti ja veidi vastanute hulk) 

 

 

 

Kõik vahetused kokku 

88%

I vahetus 

83%

II vahetus

93%

III vahetus 

86%

IV vahetus 

90%

Kõik vahetused kokku 

97%

I vahetus 

97%

II vahetus

97%

III vahetus 

97%

IV vahetus 

100%



 

Kirjelda paari lausega oma kogemust selles projektis:  

I vahetus  

� At the beginning I did not know it very much, but with time I started to feel good and understand it 
well.  

� It is very exciting to make new friends from different countries 

� In this camp I learn a lot of Estonia and know about some people from different countries. (Polina, 
Russia) 

� Before I couldn't recognize some letters in Estonian. (Yana, Abhasia) 
� Fun. (Andrei) 
� Ma nautisin väga seda projekti ning ma loodan, et saan osaleda ka järgmisel aastal. Sain siin laagris 

uusi sõpru ja veetsin siin imelist aega. Harri, Eesti 
� Väga palju positiivseid emotsioone. VÄGA TOREDAD INIMESED. Sain mitmeid oskuseid lihvida. 

Natalia Homenko, Eesti 
� Oli väga huvitav rääkida väliseestlastega. Palju erinevaid inimesi. Mihkel, Eesti 
� Mu inglise keele oskus on arenenud ja said seda praktiseerida. Pihla 

� Projekt andis kogemust, arendas keeleoskust, julgustas suhtlema. Hans, Eesti 
� Good, good, good. Yan, Russia 

� I practiced Estonian. Found many new friends. Erik, Abhasia 

� This is a very fun experience. I have new friends. 
� Its amazing project, because I have oportunities for study in Estonia. Its really good. Maria, Russia 

� That is how it actually should be. Thank you so much. 
� Super lahe kogemus. Sain uusi sõpru ja ka targemaks. 
� I learned a lot of Estonia and people living there. After a visit to this camp I have a desire to learn 

Estonian and in the future live in Estonia. Sofi, Russia 

� I have more friends now. I love them. I had a lot of fun and I learned a little bit Estonian. Asri, Turkey 

� This project helped me learn more Estonian, find new friends. I liked it very much. Semjon, Russia 

� I really love this camp. Amazing project. Chance to meet people from all over the world. Viktorija, 
Latvia 

� Minu kogemus oli VÄGA tore. Mulle väga meeldis siin ja tahaksin kindlasti tagasi tulla ka järgmisel 
aastal. Mergit, Eesti 

� It was very fun. I made a lot of new friends. I also gained a better understanding of the Estonian 
language 

� I had a lof of fun and really enjoyed making friends. Also the field trips and all of the activities. PS 
More meat please. Gabriel, USA 

� Ma sain palju uusi sõpru. Ma väga tahan siin veel käia. Sellel aastal inimesed on väga sõbralikud. Ma 
tulen tagasi veel. Ketri, Latvia 

� I found many friends here. Learned a lot about Estonia and learned a lot of new words. Nata 

� I didn't know Estonian in fact, but now I can. Zlata 

� I have learned a lot of Estonian words and now I can say something in Estonian. Definetly I met here 
a lot of interesting people from different countries and found new friends. I think awesome is that we 
are talking here in English and improving it. Maria, Latvia 

� I've learned Estonian. I've improved my English speaking skills. And I also made a lot of friends. Alex 

� I've been in this place for two times. I liked both of them very much. So I hope everything will stay the 
same. Mariia, Russia 

 

II vahetus  

 

� Sain aru, et kõikidega suhelda on praktiliselt võimatu. Tuleb leida üles need õiged ja ja teha nad 
täiesti enda omaks. See laager õpetab leidma õigeid inimesi ja nendega suhtlema. Suhtlus ja 
rääkimine on suhete aluseks. 

� Laager Veneveres oli tore ja siin sain palju uusi sõpru. Reisid erinevatesse kohtadesse olid 
toredad. –Jere 



 

� It was very fun experience. I gained new friends, better knowledge of the language and land. – 
Alise 

� Sain uued sõbrad ja mulle meeldib Eesti. –Liina 

� I learned a lot of Estonian in a very fun way. I got many friends on the way. –Neo 

� See andis mulle võimaluse saada uusi sõpru ja tarkust. 
� Potatoes. Circle. Friends. Good games. Bad games. Fun. Smelly cabins. 
� I came to camp not knowing more than 5 words in Estonian language. Now I know a lot of words 

and will continue to learn at Estonian school in America. I had a great experience, thank you! –
Alexis 

� See oli väga kift. Uusi sõpru, mälestused, hea söök, lõbusad mängud (and so on) :) –Ernst 
� See oli väga hea kogemus. Eelkõige kasulik iseendale, kuid tegelikult ka väga lõbus ning tore. 

Lõpuks oli tegemist positiivse kogemusega. 
� Lõbus ja põnev on olnud ja ma tahaksin kindlasti tagasi tulla. –Alexandra 

� It was really fun and I met a lot of great people who were tied to Estonia. By becoming good 
friends with tuginoored my Estonian better. I was also able to act as translator. 

� I liked it very much. It gave me many experiences and I was able to talk to people yay! 
� I met a lot of new people and made a lot of good friends. I liked this camp very much and I hope I 

will repeat this experience. 
� Mitte just see mida ootasin (lootsin enamat), uued sõbrad. 
� I loved this camp! I have gained a lot of friends and made many good memories. 
� Tuli tahtmine sellesse laagrisse uuesti tulla. Uusi sõpru leidsin. –Markkus 

� Palju kartuleid ja palju sääski aga lõbus on olnud. –Emil 
� Projekt ise on väga hea, imeline, jne. See ei ole projekti viga et mitmetel osalejatel ei olnud 

projekti suhtes mingit huvi. 
� Projektis osalemine muutis mind julgemaks ja avatumaks. Sain suhelda erinevates keeltes ning 

see muutis mu keeletaset paremaks. 
� On väga hea. Liiga palju kartuleid. –Jonathan 

� Kogemus oli kindlasti eriline, tavaliselt sellistesse kohtadesse ei satu. 
� Sain ühe positiivse kogemuse võrra rikkamaks. Laager meeldis (oli vaba aega, kui ka tehti palju 

koos). Inimesed olid toredad, abivalmid ja aktiivsed. 
� Väga lõbus. Leidsin palju uusi sõpru ja sai palju nalja. Huvitav oli ka. Õppisin uusi asju siin. Väga 

põnev oli ka. –Stiina 

� Mulle meeldis palju sõpradega rääkida ja uusi inimesi tunda. Õpetajad on väga toredad 

� I learned very much about Estonian culture and language, and still had fun. –Andrew 

� Väga hea projekt. I had fun and I hope I will come back next year but to the fouth one. –Henry 

� Eneseavanemine oli suur. Kustumatu mälestus. Keelepraks oli väga vajalik tulevaks eluks. –
Karoliina 

� I have really liked this camp. I have improved my Estonian, which was the main reason why I 
came here (and my English..). The people here have been really nice, we have had good food, 
good activities and I have enjoyed every moment here. –Joel 

� Because there was a balance between classes and free time, I didn't feel stressed about 
learning. I actually spent some free time learning Estonian, which was really useful. I also made 
incredible friends who I grew much closer than I thought would be possible in only 10 days. –Heili 

� This project is very cool. I made 1st step in learning Estonian. If i can go here I do this every year. 
–Igor 

� Väga põnev laager, saab uusi sõpru ja kogemusi. 
 

 

 

III vahetus  

 

� Awesome.  
� Uued sõbrad kogu eluks. Pikad suveööd. Unustamatud mälestused. Aitäh! 
� Väga tore oli erinevate inimestega tuttavaks saada. Väga lõbus oli nii toredate inimestega eesti 

keelt õppida. Söök oli ka hea! -Kristel 



 

� Mulle väga meeldis see laager sest siin olid kõik nii toredad ja ma sain palju uusi sõpru. 
� Siin laagris oli tore ja ma õppisin palju (Keelt ja kultuuri) 
� See oli õpetlik, tore oli uute inimestega kohtuda, toit oli väga hea. 
� Kõik oli hästi plaanitud. Väga tore oli siin olla. MA TULEN KINDLASTI TAGASI 
� See oli minu kolmas kord siin eks siis ma juba tean, mis siin toimub & iga kord mulle meeldib. 

Kuigi ma ei tea mille pärast aga mulle meeldis väga siin üksinda olla. Aitäh teile! 
� Mulle meeldis sõprade koos töötamine ja mängimine ja loomulikult õppimine toredate 

kasvatajatega. 
� Mul meeldis laager, et mu eesti kirja on parem ja õppisin ja mul ei olnud igav. Mul oli väga hea 

päev ja ma tahan tulla. –Calvin 

� Sain uusi sõpru ja palju erinevaid tegevusi teha. 
� Väga tore oli. Oskan nüüd ennast paremini väljendada ja usun, et sellest laagrist oli mulle palju 

kasu. Head toidud olid. 
� I like the Tallinn day and the games, it was very funny. And I like the partys, the partys was very 

cool. 
� Siin laagris ma sain igasuguseid uusi asju, näiteks ma sain suurel hulgal rõõmu emotsioone. Ma 

olin siin laagris väga õnnelik. 
� I liked this camp because everyone was nice and I got to learn Estonian I want to come back 

eventually. 
� This camp for me was very fun and I will definetly come again. It helped my Estonian and I had lot 

of fun doing it. 
� Uusi sõpru. Awesome 
� Ma õppisin et rääkida inimestega ei ole nii ohtlik ja ma loodan et mul on parem eesti keel 
� Laager annab võimaluse suhelda välismaalt tulnud noortega. Ma pole näiteks varem saanud 

suhelda Ameerikast või Marokost noorega. See on lahe kogemus! See on maailma parim laager! 
� Õppisin palju ja mul oli lõbus 
� See projekt oli nii tore ja ma tahaks tulla siia laagrisse jälle! 
� Tõsiselt tore koht. Hea asukoht, saun, järv, kämpad jne. 
� Tegime palju asju, õppisime ja saime uusi kogemusi, tutvusime üksteisega. Väga kasulik laager! 

:) Aitäh kõigile, kes selle võimalikuks tegid! 
� Väga huvitav on olnud ja sellist hetke polnud kus oleks igav olnud 

� See projekt oli hästi tore kuna alati oli mingi tegevus teha ja toit süüa. Special thanks to the 
Venevere crew olnju! :) 

� Need laagrid on lihtsalt imelised, annavad sõpru üle kogu maailma ja annavad võimaluse olla osa 
suurest ja suurepärasest Headesti perest 

� Sain juurde uusi teadmisi lõbusalt aega veetes. 
� Sõin väga hästi.  

� Это было незабываемыи опыт для меня! Я многое узнала и смогла поверит в свой силы. Я 

буду расвивать те навыки которые здесь получила. 

IV vahetus  

� Sain eestlastega rääkida (kes elavad eestis) -Rasmus Raukas 

� Tore nende lahedate inimestega koos olla ja suhelda. Aeg oli hästi organiseeritud ja ei saanud 
kunagi igavaks. Juhendajad tegid suure tööd. 

� Laager on nii kui on kõige parem ja kõik juhendajad proovivad see kõigile lõbus teha! Aitäh 
sellest suurepärasest laagrist! 

� Minu jaoks oli väga hea, et me asjad tegime ja mu eesti keel on ma arvan parem kui ennem ja 
kirjutama ma saan nüüd ka natukene mitte nii aga küll ma kunagi saan. 

� Väga tore oli siin laagris. See projekt kombineerib õppimist ja teiste inimestega olemist ja lõbu. 
� Minu jaoks oli see ülihea kogemus (nagu alati), arenesin palju ja selle käigus oli õudsalt tore olla. 

Saan selle kohta ainult head öelda. Tahaksin teinekord ka osa võtta, kui saab. –Anna 

� Mulle jääb meelde selle projekti juhendajate meeleolud ja suhtumine juhendamisse. 
� Ma oskan nüüd rohkem lugeda ja lõbu on ka rohkem. 
� See oli tore, ma nägin vanu sõpru ja leidsin uusi, sain uusi asju teada Eestimaast, õppisin eesti 

keelt juurde. Tahaks tulla ka juhendajaks. -Arpad Pomozi 
� Laagrikogemus on alati super, sest pole lihtsalt muud varianti. Need on ainulaadsed ja head. 

Soovin et jätkaksite samas vaimus! Teil on suurepärased ideed! :) –Getter 



 

� Siin on tore olla ja tutvuda uute inimesega ja uute keeltega. Laager võiks kesta kauem, kui ma 
soovin 

� Mulle meeldis siin olla koos inimestega kes teavad eesti keelt nagu mina, et õppida koos. 
� Minule meeldis väga need projetid, oli väga lõbus. Aitas mind parem eesti keel. 
� See oli väga vahva, sain palju uusi teadmisi ja olen väga õnnelik, et siia laagrisse tulin. Super 

kogemus, laager oli hästi läbi mõeldud ning korraldatud. Ma arvan, et minust oli kasu. Väga 
meeldis. 

� Kõige parem osa suvest! Väga meeldis, soovin et saan uuesti ka :) –Tshinar 
� Parim laager, kus olen olnud, see laager oli suve tipp hetk! –Lauri 
� Sain õppida teiste riikide kultuuri, arendasin eesti keelt, kui ka inglise keelt. Sain uusi sidemeid. 
� Ma sain juurde sõpru ja julgust väljendada oma mõtteid ja ideid. Enesekindlust sain samuti 

juurde. Tore oleks ka kogu grupiga rohkem tuttavaks saada ehk siis rohkem grupiühtsust 
arendavaid mänge –Laura 

� Väga tore laager. Sõbralikud inimesed ja tore aeg teistega kellel on enam vähem sama kogemus. 
� Ma sain uusi sõpru ja arendasin minu eesti keel. -Chloe  
� Tapmismängus ära hakka kohe tapma, vaid oota, kuni teised on sinu eest töö ära teinud. 
� Laager annab kogemuse uute inimestega tutvuda ja annab hea kogemuse suhetes ja 

keelearengus –Daniel 
� Siin saab palju häid sõpru. 
� Ma õppisin rohkem, kui 10 aastat koolis. Geniaalne projekt! Ma tahan uuesti tulla! –Aulis 

� Päris lahe laager oli –Rein 

� Ma ei tunne kedagi Eestist pärit Ameerikas, et siin on alati lahe olnud teiste välismaalastega 
tutvuda. Aitäh et sain siia 4a järjest, isegi kui olen 19a. 

� Nii lahe laager. Parim! –Susanna 

� Oli väga tore selles laagris. Ma sain vanade sõpradega kokku ja sain samuti uute sõpradega. 
Sain paljud asju teha, mis minu arust oli lõbus. 

� Huvitav ja väga põnev ja õppisin palju ja oli väga lahe 

 

 

 

Kui soovid veel midagi lisada… 

 

I vahetus  

 

� I liked everything. I think others did too. (Yana, Abhasia) 
� Warn people about the mosquitos. 
� Vahva. 
� Venevere on väga õige koht selle laagri korraldamiseks. Hans, Eesti 
� There could be less free time. Erik, Abhasia 
� In this camp I have gained some skills. Thanks for my leaders! Maria, Russia 

� Super koht ja super inimesed - kõik oli mega lahe. 
� Everything is very good. Sofi, Russia 

� See you next year. Asri, Turkey 

� Ma ei soovitaks seda oma sõpradele, kuna kui kõik sellest teada saaksid, siis siia saamise 
konkurents suureneb:) Mergit, Eesti 

� Ma tahan tulla ka järgmisel aastal. 
� I liked it a lot here and I don't want to go away. Nata 
� I LIKE ALL IN THIS LAGER. Zlata, Russia 

� I think that here must be stronger rules. 
� Maybe you can add more activities, add more sauna nights. Alex, Russia 
� Wish the supervisors have been also from the other countries but this project is one of the best 

experiences I have ever had. Mariia, Russia 

 

 

 



 

II vahetus  

 

� I think I will see my friends, and find new in the next year. -Igor 
� I wish it was a bit longer. -Heili 
� Too short! It feels like just when you're starting to get to know everybody the camp is over. I really 

hope for to get back next year though! -Joel 
� Tänada tiimi suure töö eest! 
� I recommend this place and I hope everybody else enjoyed this place as well. -Henry 

� Ükski laager (ja ma olen neid läbi käinud palju) ei ole mu elu nii palju muutnud kui keelelaager. 
Mitte see laager, aga HeadEsti keelelaager. 

� Vähem kartuleid. 
� Potatoes and bugs xD 

� It was super cool! 
� Greatly exeeeded my expectations 

� Aitäh kõige eest! 
� Mitte ainult kartul.-Ernst 
� All the leaders were very helpful and understanding. Great staff! –Alexis 

� It was fun. 
� Laager oli awesome! 
� Hea laager 
� I would love to come again and experience it all over again. –Alise 

� See on tõsiselt lahe laager! Võibolla võiks muuta natukene programmi. Lisada nt: laagripulm, 
rohkem vaba aega, muuta päevi erinevaks, Tallinna asemel külastada Tartut vms. 

 

 

III vahetus  

 

� Kusagil võiks olla lõkkeplats, siis saaks lõkkeõhtut korraldada :) 
� Laager must continue because it gives great chances to everyone and its the best camp I've ever 

been to. Aitäh teile! Loodan, et järgmine aasta saan tagasi tulla! 
� Ma tahan uuesti tullllaaaa. Kõik on tore ja minumeelest see on kõige parem laager ja tahaks et 

see oleks kasvõi 14 päeva ja aitäh kasvatajatele 

� Uneaeg võiks olla ja filmiõhtu. 
� Lihtsalt kõik oli täitsa fantastiline!!! 
� Tahaksin kindlasti tulevikus tagasi tulla.  


